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Domingo, 15 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Cândido José Lour. Basto e família
19h00 — António Eduardo Losa Faria (7.º

Dia) — António Augusto Lopes
Segunda, 16 de dezembro – 16h30
— Manuel de Barros e Laura Gomes Ferreira
Terça, 17 de dezembro – 19h00
— António Lopes Silva Miranda (1.º Aniv.º)
— Maria Auxília Cardoso da Silva e Marti-

nho Neves Ribeiro
— Ervino da Cruz Viana e esposa
— Maria José da Silva
Quarta, 18 de dezembro – 16h30
—
Quinta, 19 de dezembro – 19h00
— Maria dos Anjos Lopes Miranda
— Almas
— José Fernando Machado
— Maria do Carmo Viana Cruz e José Joa-

quim Nibra Martins
Sexta, 20 de dezembro – 16h30
— José Inácio Miranda Ferreira e família
Sábado, 21 de dezembro – 19h00
— José Fernando Machado (1.º Aniv.º)
Domingo, 22 de dezembro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Bênção das Grávidas
— Bodas de Ouro de Maria José Madalena

Fernandes e António Terra Fernandes Lou-
reiro

— Maria Manuela Areia de Carvalho
19h00 — António Gonçalves Novo

Sábado, 21 de dezembro

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

A alegria cristã não depende
dos nossos estados de alma

ou de como nos corre a vida...

15 a 22 de dezembro de 2013
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Domingo, 22 de dezembro

Domingo, 22 de dezembro

Sábado, 21 de dezembro – 19h00

Sábado, 21 de dezembro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças

do 3.º e  4.º Ano

(In)formação
Semanal 708

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



3.º Domingo do Tempo do Advento
1.ª Leit. – Is 35, 1-6a. 10;
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 5, 7-10;
Evangelho – Mt 11, 2-11.
A Liturgia da Palavra deste 3.º Domingo

do Advento é um anúncio de Esperança: Ale-
grai-vos, a libertação está próxima. A ale-
gria cristã não está dependente do capricho
dos nossos estados de alma, ou da maneira
como corre a nossa vida.

O Cristão, mesmo no meio das contrarie-
dades e durezas da existência, mantém-se ale-
gre, porque a sua alegria enraíza-se na fideli-
dade de Deus, manifestada em Jesus Cristo.
E, descobrir Jesus Cristo na fé, fazendo com
que os outros O conheçam, é a única "boa
notícia" que dá a alegria verdadeira.

A 1.ª leitura anuncia a chegada de Deus,
para dar vida nova ao seu Povo, para o liber-
tar e para o conduzir – num cenário de ale-
gria e de festa – para a Terra da liberdade.

Nos tempos messiânicos, Jesus, libertan-
do os homens da opressão do pecado, da dor,
da morte e da inquietação, manifestar-nos-á
que chegou a salvação e o resgate total e re-
dentor dos homens. Assim o pede e proclama
o Salmo Responsorial: “Vinde, Senhor, e sal-
vai-nos”.

Na 2.ª Leitura, S. Tiago diz-nos que a
paciência não é uma resignação passiva. É a
expectativa do agricultor entre a sementeira
e a colheita; é a coragem dos mártires; é a
sabedoria de Job. Por isso S. Tiago nos con-
vida a não deixarmos que o desespero nos
envolva enquanto esperamos e a aguardar-
mos a vinda do Senhor com paciência e con-
fiança.

Inscrições no CPM
Encontram-se abertas as inscrições para

o próximo CPM (Centro de Preparação
para o Matrimónio). Embora não seja obri-
gatório a frequência do CPM, o Código de
Direito Canónico estabelece que se faça «a
preparação pessoal para a celebração do
matrimónio, pela qual os esposos se dis-
ponham para a santidade e os deveres do
seu novo estado» (CIC can. 1063).

No nosso arciprestado esta preparação é
feita essencialmente através do CPM, que
mais uma vez vai decorrer no Centro Paro-
quial de Palmeira de Faro.

Bênção das Grávidas
Conforme já foi anunciado, e à semelhança

dos anos anteriores, teremos no próximo
domingo, o 4.º Domingo do Advento, a
Bênção das Grávidas, na Eucaristia das
12h00, na Matriz de Esposende.

Direitos Paroquiais
Continuam em pagamento os Direitos Pa-

roquiais, de acordo com as orientações da
Igreja que indicam que cada  família deve con-
tribuir com o correspondente a um dia de sa-
lário da família (basta dividir o que cada fa-
mília recebe em casa por 30 dias).

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

No Evangelho S. Mateus diz-nos que João
não tem dúvida alguma de que Jesus seja o
Enviado de Deus, Aquele que todos os profe-
tas e ele próprio anunciaram. No entanto, sen-
tia-se um pouco inquieto, por ver que o Mes-
sianismo de Jesus não se manifestava em
poder, terreno de juízo ou vingança.

Jesus, dando um belo testemunho de João,
precisa a natureza dos tempos messiânicos –
tempos de perdão e graça, de misericórdia e
redenção, inaugurados pelos milagres do Se-
nhor. E quando, como aconteceu com João
Baptista, há um momento de desânimo, de
obscuridade e de dúvida, a evocação da Pa-
lavra de Deus e dos sinais que acompanham
a suja presença eficaz, basta para restituir a
confiança.

O processo de libertação das ecravidões
e condicionamentos interiores e exteriores do
homem, ameaça fazer-nos perder de vista a
última esperança, de tal modo é urgente o
dever de revolucionar as estruturas desuma-
nizantes, de consciencializar os homens e de
lhes restituir a dignidade de pessoas.

Por outro lado, com muita frequência a
indolência e o egoísmo de alguns cristãos obs-
curecem e debilitam o anúncio da libertação
de Jesus, cujos sinais estão, hoje, na sua dedi-
cação aos pobres, aos marginalizados, às mi-
norias; na defesa dos direitos da consciência,
no partilhar realmente e até ao fim da sorte
dos que não têm esperança.

Deus quer a felicidade dos homens, o seu
bom êxito. Os cristãos devem saber que a Boa
Nova da salvação é uma mensagem de ale-
gria e de libertação. Os cristãos, embora es-
tejam expostos às contradições e a serem jul-
gados absurdos por alguns, dispõem de mui-
tos modos para comunicar a alegria que os
anima: a vitória de Jesus Cristo.




